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1 Achtergrond en doel  

1.1 Achtergrond 

Een belangrijk element van de klimaatenvelop is het informeren van de beheerders over opties voor 
het klimaatslim beheren van bos- en natuurterreinen. Daarin is de gereedschapskist een belangrijk 
hulpmiddel. In de klimaatenveloppe van 2018 is de basisstructuur van de gereedschapskist op de 
website opgeleverd, maar ontbraken nog veel maatregelen en voorbeeldprojecten. In 2019 werd de 
Gereedschapskist verder gevuld, met name door het omzetten van de pilots in voorbeeldprojecten, 
ondersteuning van de pilots bij de kwantificering van kosten en (klimaat)opbrengsten en samen 
nadenken over de monitoringsstrategie. Er werd tevens, op verzoek van gebruikers een eerste versie 
van de boomsoortentabel opgeleverd, waarin informatie over alle relevante bosboomsoorten van 
Nederland wordt gegeven. 
 
Verder is er een connectie gemaakt met de website van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, door 
enkele van de voorbeeldprojecten van deze coalitie toe te voegen aan de Gereedschapskist. Enkele 
interessante projecten die zich buiten de klimaatenvelop afspeelden, zijn ook toegevoegd als 
voorbeeldproject aan de Gereedschapskist. Daarnaast is er een pagina ‘Feiten en cijfers’ toegevoegd, 
waar meer algemene informatie, kengetallen en antwoorden op veelgestelde vragen worden gegeven. 
Eind 2019 zijn er tevens factsheets opgesteld over ‘Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur’. 
Deze factsheets zijn op 23 januari gepresenteerd tijdens de Coalitie Bos en Hout conferentie ‘De jaren 
’20, decennium van het bos’. Daarna zijn de factsheets ook gepubliceerd op de Gereedschapskist. 

1.2 Doel 

 
In 2020 werd als doel gesteld om het niet beschreven deel van de pilots van 2019 te beschrijven aan 
de hand van maatregelen en voorbeeldprojecten. Daarnaast was gepland om enkele nieuwe 
functionaliteiten aan de Gereedschapskist toe te voegen, te weten: 

• Een portaal waar ervaringen van particuliere beheerders / landgoedeigenaren met de 
aanplant van minder gebruikelijke boomsoorten kunnen worden gedeeld. 

• Een hoofdthema over ‘Bouwen met hout’, met bijbehorende maatregelen en 
voorbeeldprojecten 

• Een pagina waar pilots en andere initiatieven uit Europese landen gericht op klimaatslim 
bos- en natuurbeheer worden beschreven. 

Activiteiten die daarnaast gepland waren: 

• Ondersteuning voor project 1.2 (Monitoring klimaatpilots) 
• Interviews en enquête gebruikerservaringen 
• Samenstellen communicatietoolkit 
• Meewerken aan WENR-rapport over ervaringen KE2018 en KE2019 

 

  



 

2. Resultaten 

2.1.  Beschrijven pilots 2019 

Op basis van de resultaten en ervaringen uit de KE-pilots van 2019 zijn een aantal nieuwe 
maatregelen en voorbeeldprojecten beschreven op de Gereedschapskist. Onderstaande tabel geeft 
hier een overzicht van. 
 

Maatregelen Links 

Aanleg landschapselementen https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/aanleg-

landschapselementen 

Benutten van maaisel (update) https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/benutten-van-maaisel 

Boomsoortenkeuze https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/boomsoortenkeuze 

CO2-gerichte aanleg en beheer 

wegbeplanting 

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/co2-gerichte-aanleg-

en-beheer-van-wegbeplanting 

Brandpreventie https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/brandpreventie 

Nieuw bos en kleinschalig wonen https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/nieuw-bos-en-

kleinschalig-wonen 

Tiny Forests https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/tiny-forests 

Ondersteunen provinciale plannen https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/ondersteunen-

provinciale-plannen  

Preventie wildschade https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/preventie-wildschade 

Bebossen van landbouwgronden https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/bebossen-

landbouwgronden 

Bodembewerking https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/bodembewerking 

Nutriëntenhuishouding bosbodems 

herstellen 

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/nutrientenhuishouding-

bosbodems-herstellen 

Voorbeeldprojecten Links 

BioBlocks https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/34/voorbeeldproject-

bioblocks 

Stimuleren verjonging Rheden https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/36/voorbeeldproject-

stimuleren-verjonging-rheden 

Appelboomgaard in kippenuitloop 

Scherpenzeel 

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/37/voorbeeldproject-

appelboomgaard-in-kippenuitloop-scherpenzeel 

Bosaanleg DEGANED Winschoten https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/38/voorbeeldproject-

bosaanleg-deganed-winschoten 

Kippen en wilgen Overberg https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/39/voorbeeldproject-

kippen-en-wilgen-overberg 

Geriefbosje Hall https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/40/voorbeeldproject-

geriefbosje-hall 

Houtsingels Hulshorst https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/41/voorbeeldproject-

houtsingels-hulshorst 

Stimuleren verjonging Feithenhof https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/42/voorbeeldproject-

stimuleren-verjonging-feithenhof 

Voedselbos Dalfsen https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/43/voorbeeldproject-

voedselbos-dalfsen 

Essenomvorming Kerkpolder https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/44/voorbeeldproject-

essenomvorming-kerkpolder 

Tiny Forest Zaanstad https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/45/voorbeeldproject-

tiny-forest-zaanstad 
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Houtketen Utrechts Landschap https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/46/houtketen-utrechts-

landschap 

Stimuleren verjonging Beekbergen https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/47/voorbeeldproject-

stimuleren-verjonging-beekbergen 

Forest Fitness Rucphen https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/48/voorbeeldproject-

forest-fitness-rucphen 

Koolstofopslag in bosbodems https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/projecten/49/voorbeeldproject-

koolstofopslag-in-bosbodems 

 

2.2 Boomsoortenportaal  

Eind 2020 is er een boomsoortenportaal ingericht op de Gereedschapskist, waar ervaringen met 
minder gangbare boomsoorten gedeeld kunnen worden. Het portaal is met ondersteuning van de 
KNBV gerealiseerd. Tot nu toe zijn er al meer dan 70 ervaringen gedeeld. Boseigenaren, beheerders 
en anderszins betrokkenen kunnen via een online formulier (zie onderstaande afbeelding) hun 
ervaring delen. Na beoordeling door de beheerders van de Gereedschapskist verschijnt de ervaring op 
een interactieve kaart en wordt de beschrijving getoond. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Inzendformulier boomsoortenportaal 



 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Hoofdthema houtketen 

Zowel in KE2018 als in KE2019 werden pilots uitgevoerd met betrekking tot de houtketen. Hier was 
echter nog geen hoofdthema voor op de Gereedschapskist. In 2020 is er een hoofdthema ‘Houtketen’ 
ingericht. De maatregelen en voorbeeldprojecten zijn gericht op de beheerder, waardoor er twee 
richtingen behandeld worden: 
 

• Leveren van houten producten voor gebruik binnen Nederland 
• Toepassen van hout binnen eigen terreinen 

 

2.4 Climate-Smart Forestry Network 

Binnen de Gereedschapskist is vanaf 2020 samengewerkt met het Climate-Smart Forestry Network 
(project 0.3). Er is een pagina ingericht waar projectbeschrijvingen voortkomend uit het CSF Network 
gedeeld kunnen worden. Daarnaast is de domeinnaam www.climatesmartforestry.eu vastgelegd, die 
doorlinkt naar de CSF Network pagina op de Gereedschapskist. Onderstaande figuur toont de pagina, 
met interactieve kaart waarop de locaties van de projecten worden weergegeven. 

Figuur 2  Overzichtskaart boomsoortenportaal 

http://www.climatesmartforestry.eu/


 

 

 
 
 
 
 

 
 

2.4 Overige activiteiten 

In 2020 is de eerste monitoringsronde van de klimaatenvelop pilots van start gegaan. Vanuit de 
Gereedschapskist is hierbij ondersteuning geboden, om te waarborgen dat er geschikte informatie uit 
zou voortkomen om te delen op de website. De monitoringsronde was in eerste instantie gericht op de 
revitalisering in naald- en essenbos en de agroforestry pilots. Hieruit is interessante informatie 
gekomen, die binnenkort gedeeld zal worden op de Gereedschapskist. 
 
In samenwerking met communicatiebureau De Lynx zijn er verschillende taken uitgevoerd met 
betrekking tot communicatie van de Gereedschapskist. Er is een communicatie-toolkit opgesteld, die 
naar projectleiders gestuurd kan worden die een voorbeeldproject op de Gereedschapskist hebben. 
Met deze toolkit wordt gestimuleerd dat projectleiders de pagina’s verspreiden in hun netwerk en zo 
de zichtbaarheid van de Gereedschapskist vergroten. Daarnaast heeft De Lynx geholpen bij het 
opzetten van een enquête om gebruikerservaringen te verzamelen. Ook zijn er zes interviews 
afgenomen, waarbij voor elk hoofdthema een expert is geïnterviewd: 
 

• Bosbeheer – Dennis Lindenbergh (Bosgroepen) 
• Bosuitbreiding – Vincent Lokin (Arboribus Silva) 
• Agroforestry – Piet Rombouts (Rombouts Agro-ecologie) 
• Landschap – Gerrit-Jan van Herwaarden (Landschappen NL) 
• Natte Natuur – Paul Vertegaal (Natuurmonumenten) 
• Houtketen – David Borgman (Borgman Beheer Advies) 

  

Figuur 3  CSF Network pagina op de Gereedschapskist 



 
De informatie die voortkwam uit de enquête en de interviews wordt aangewend om een plan van 
aanpak te maken voor de Gereedschapskist in 2021. 
 
In 2020 is er besloten een WENR-rapport te schrijven over de ervaringen en resultaten uit de KE2018 
en KE2019. Op basis van de eindrapportages en inbreng van de projectleiders van beide 
klimaatenveloppen is het rapport “Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in 
Nederland” samengesteld, dat via onderstaande link te downloaden is: 
 
https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/eindrapportages 

 
Lerink, B., Schelhaas, M-.J., Clerkx, S., Copini, P., Veraart, 
J., Den Ouden, J., Sass-Klaassen, U., Kistenkas, F., Kruijt, 
B., Boosten, M., Kremers, J., Reichgelt, A., Penninkhof, J., 
Oldenburger, J., Snoep, M., Hekhuis, H., De Groot, C., 
Koopmans, G., Lindenbergh, D., Delforterie, W., Lokin, V., 
Van der Gaast, W., Vertegaal, P., Enthoven, G., Groot, D., 
Brunsveld, M., Groenendijk, S., Rombouts, P., Buiter, M., 
Corten, I., Klaassen, R., De Munck, E., Van den Heuvel, P., 
Borgman, D., Derksen, P., Van Korven, P., Nabuurs, G-.J. 
(2020). Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en 
Natuurbeheer in Nederland; Resultaten van de 
klimaatenveloppen Bos, Natuur en Hout 2018 en 2019. 
Wageningen, Wageningen Environmental Research, 
Rapport . 56 blz.; 22 fig.; 4 tab.; 34 ref. 
 
  
 
 
 
 

    

Figuur 4  Voorblad van het rapport “Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in 
Nederland” 

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/eindrapportages


 

 

4. Conclusie en vervolg 

4.1. Conclusie 

De Gereedschapskist staat op het moment van schrijven ruim twee jaar online. Doordat er regelmatig 
nieuwe teksten en functionaliteiten verschijnen, blijft de Gereedschapskist interessant voor een breed 
publiek. Beheerders, beleidsmakers, studenten en andere geïnteresseerden weten de 
Gereedschapskist te vinden. Uit de enquête en interviews die dit jaar zijn uitgevoerd is gebleken dat 
er een solide basis staat, maar dat er nog vele mogelijkheden zijn om de Gereedschapskist verder uit 
te breiden.  
 
De Gereedschapskist moet ook onder de Bossenstrategie een centrale rol spelen. Het komende jaar 
zal er gekeken worden hoe de rol van de Gereedschapskist er onder de Bossenstrategie precies uitziet. 

4.2. Vervolg 

Het hoofddoel van de Gereedschapskist is het delen van ervaringen en resultaten uit de pilots van de 
klimaatenvelop. Ook in 2021 zal dit dus de belangrijkste taak zijn, die vooral zal bestaan uit het 
beschrijven van de pilots van 2020. Daarnaast zullen de resultaten uit de klimaatenvelop 2020 pilot 
‘1.2 Monitoring klimaatpilots’ gebruikt worden om enkele oudere pagina’s te updaten. In 2021 wordt 
daarnaast input verwacht vanuit projecten die gefinancierd zijn door het SIA Programma 
“Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Duurzaam Bosbeheer”.  
 
Daarnaast zal de Home pagina een frisser uiterlijk krijgen. Op basis van advies van 
communicatiebureau De Lynx, dat onderdeel uitmaakte van het Gereedschapskist project van 2020, is 
er een nieuw design voor de Home pagina ontwikkeld. Dit zal in 2021 geïmplementeerd worden. 
Het hoofdthema ‘Overige natuur’ zal van naam veranderen in ‘Natte natuur’. De klimaatpilots in 
natuurterreinen anders dan bos zijn vooral gericht op natte natuurterreinen, waardoor deze benaming 
meer recht doet aan de inhoud van het hoofdthema. Het hoofdthema zal daarnaast ook een 
inhoudelijk upgrade krijgen, met meer maatregelen en voorbeeldprojecten.  
 
Het Boomsoortenportaal is gereed en zal naar verwachting geen grote aanpassingen ondergaan het 
komende jaar. Wel zal er tijd worden gestoken in het uploaden van ingezonden ervaringen. Ook zullen 
de factsheets uit de pilot ‘1.1 Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten’ 
beschikbaar worden gesteld op de boomsoortabel. 
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potential of nature to improve the quality of life”. Under the banner 
Wageningen University & Research, Wageningen University and the 
specialised research institutes of the Wageningen Research Foundation have 
joined forces in contributing to finding solutions to important questions in the 
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one of the leading organisations in its domain. The unique Wageningen 
approach lies in its integrated approach to issues and the collaboration 
between different disciplines. 
 
 

 

 


	Inhoud
	1 Achtergrond en doel
	1.1 Achtergrond
	1.2 Doel

	2. Resultaten
	2.1.  Beschrijven pilots 2019
	2.2 Boomsoortenportaal
	2.3 Hoofdthema houtketen
	2.4 Climate-Smart Forestry Network
	2.4 Overige activiteiten

	4. Conclusie en vervolg
	4.1. Conclusie
	4.2. Vervolg


